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Агенција за реституцију-Јединица за конфесионалну реституцију у предмету по захтеву 

Евангеличке хришћанске црквене општине а.в. Фекетић за враћање земљишта на парцелама старог 
премера топ. бр. 195, 374, 375, 2,3,684, 685, 1263, 1264, 2468, 389, 688/1-3, 1261, 1262, 2568 и 1257, КО 
Ловћенац, применом члана 144. и члана 84. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 
33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) објављује: 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ НА УСМЕНУ РАСПРАВУ 
 
 

која ће се одржати дана 12.6.2013. године (среда), са почетком у 10.00 часова, у просторијама 
Агенције за реституцију-Јединице за конфесиналну реституцију, Београд, Немањина 4, IV спрат, 
канцеларија бр. 9. 

На усмену расправу се позивају: 
1. Евангеличка хришћанска црквена општина а.в. Фекетић, Браће Радић 17, Суботица, као 

подносилац захтева; 
2. Републичко јавно правобранилаштво, Немањина 22-26, Београд, у својству заступника 

Републике Србије, која је ималац права: 
- својине на пољопривредном земљишту на кат. парцели бр.  1923, КО Ловћенац; 
- својине на шуми на кат. парцелама бр. 1566/1-3, КО Ловћенац; 
- својине на помоћним објектима на кат. парцелама бр. 5/5 и 700/1, КО Ловћенац; 
- својине на некатегорисаном путу на кат. парцели бр. 1865/49, КО Ловћенац; 
- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 4, КО 

Ловћенац, као и својине на пословним просторима бр. 1-3. у згради на наведеној парцели; 
- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 767/1, КО 

Ловћенац, као и својине на објектима на наведеној парцели; 
- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 767/2, КО 

Ловћенац, као и својине на пословним просторима бр. 1-3. у згради на наведеној парцели; 
- својине на пословним просторима бр. 1-3. у згради на кат. парцели бр. 700/2, КО Ловћенац; 
- својине на пословном простору бр. 1. у згради на кат. парцели бр. 701, КО Ловћенац; 

те сходно члану 8. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Сл. 
гласник РС“ бр. 46/06) као обвезника за земљиште на идентификованим кат. парцелама у својини 
физичких лица; 

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд, као 
орган управљања пољопривредним земљиштем у државној својини на кат. парцели бр. 1923, КО 
Ловћенац; 

4. Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине, Булавар Михајла Пупина 6, Нови Сад, у 
својству заступника АП Војводине као имаоца права заједничке својине на грађевинском изграђеном 
земљишту на кат. парцели бр. 767/1, КО Ловћенац; 

5. Општина Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, која је титулар права: 
- коришћења на пољопривредном земљишту на кат. парцели бр. 1923, КО Ловћенац; 
- коришћења шумe на кат. парцелама бр. 1566/1-3, КО Ловћенац; 
- својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцелама бр. 5/5 и 700/1, КО 

Ловћенац, као и коришћења на помоћним објектима на истим парцелама; 



                                                                                                                                         

 

II

- коришћења на некатегорисаном путу на кат. парцели бр. 1865/49, КО Ловћенац; 
- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 4, КО 

Ловћенац, као и коришћења на пословним просторима бр. 1-3. у згради на наведеној 
парцели; 

- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 767/2, КО 
Ловћенац, као и коришћења на пословном простору бр. 3. у згради на наведеној парцели; 

- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 700/2, КО 
Ловћенац, као и коришћења на пословним просторима бр. 1-3. у згради на наведеној кат. 
парцели; 

- заједничке својине на грађевинском изграђеном земљишту на кат. парцели бр. 701, КО 
Ловћенац, као и коришћења на пословном простору бр. 1. у згради на наведеној кат. 
парцели; 

6.  ДТД „Рибарство“ д.о.о, Цара Лазара бб, Бачки Јарак, као ималац права својине на земљишту 
на кат. парцелама бр. 979/2, 980, 1865/40 и 4165, КО Ловћенац, као и права сукоришћења на земљишту 
и својине на пословним просторима бр. 5. и 6. у згради на кат. парцели бр. 767/2, исте КО; 

7. „M.I. company“, Бориса Кидрича 34, Ловћенац, као имаоца права сукоришћења на земљишту 
на кат. парцели бр. 4, КО Ловћенац, као и права својине на пословном простору бр. 5. у згради на 
наведеној парцели;  

8.   Владимир Жужић, Трг цара Јована Ненада 12/16, Суботица, као пуномоћник стечајног 
управника Агроиндустријског предузећа „Његош“ Ловћенац-у стечају, као имаоца права сукоришћења 
грађевинског изграђеног земљишта и права коришћења једнособног стана бр. 9 у згради, све на кат. 
парцели бр. 701, КО Ловћенац; 

9. Републички фонд за здравствено осигурање-Филијала Суботица, Трг слободе 3, 
Суботица, као заинтересовано лице, будући да је наведени субјект ималац права коришћења пословног 
простора бр. 2. у згради на кат. парцели бр. 767/1, КО Ловћенац, као и пословних простора бр. 1. и 2. у 
згради на кат. парцели бр. 767/2, исте КО; 

10. Основна школа „Вук Караџић“, Ђуре Стругара 30, Ловћенац, као заинтересовано лице, 
будући да је Школа ималац права коришћења пословног простора бр. 1. у згради на кат. парцели бр. 
767/1, КО Ловћенац; 

11. Данијел Мачковић, Аксентија Мародића 26/5, Суботица, у својству судског вештака за 
пољопривреду. 

Позива се свако ко сматра да се  ова управна ствар тиче његових правних интереса да 
присуствује овој усменој расправи. 

Овај позив објавиће се на огласној табли Агенције за реституцију-Јединице за конфесионалну 
реституцију и званичној интернет презентацији Агенције за реституцију. 

По истеку рока од 15 дана од дана објављивања овог позива на усмену расправу на огласној 
табли Агенције за реституцију-Јединице за конфесионалну реституцију сматраће се да је достављање 
позива уредно извршено. 

 
 
 

                                                                      
                                                                                                                Директор Јединице 
                                                                                                               Владимир Тодоровић 
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